CAMPINTEGRA- Associação para o Desenvolvimento Social e Ambiental
NIPC nº. 513030735

CONVOCATÓRIA
Paula Gouveia, Presidente da Assembleia Geral da CAMPINTEGRA- Associação para o
Desenvolvimento Social e Ambiental, convoca os associados desta para a realização duma
Assembleia Geral a realizar no dia 27 de Dezembro de 2018, pelas 19:00 horas, nas instalações da
Agência Nacional de Intervenção Social (ANIS), sitas na Av.Infante D.Henrique, 43-A-Oeiras, dada a
impossibilidade logística da sua realização nas instalações da Sede Social, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
Ponto 1 – Apresentação, apreciação e aprovação do Plano de atividades e respetivo Orçamento para
2019
Ponto 2 - Apresentação, apreciação e aprovação de duas propostas de alterações estatutárias da
associação, visando quer o aperfeiçioamento do texto do Artº 11-Condições do exercício dos
direitos (Capítulo II; Dos associados), solicitado pela Segurança Social, quer a criação da
possibilidade de existirem membros suplentes nos Órgãos Direção (Artº.28) e Conselho Fiscal
(Artº.31), visando uma normal continuidade operacional sempre que aí se verifiquem eventuais
vacaturas.
Ponto 3 – Escolha de dois mandatários para representar a CAMPINTEGRA no processo
administrativo de registos, requerimentos e alterações legais resultantes da eventual aprovação da
referida alteração dos estatutos (Ponto 2 da OT);
Ponto 4 – Atualização do regulamento interno geral, visando a sua adaptação às alterações
resultantes da eventual aprovação dos estatutos (Ponto 2 da OT);
Ponto 5 – Ratificação das cooptações de quatro membros dos órgãos sociais, na sequência dos
pedidos de demissão ocorridos .
Ponto 6 – Informação sobre a deslocação da Sede Social da Campintegra, da Rua Febus Moniz, 19,
para o Largo 5 de Outubro, nº.3-1ºandar (Ed.Mercado M.Oeiras) – 2780-293 Oeiras, União das
Freguesiuas de Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Concelho de Oeiras, Distrito de
Lisboa, na sequência da mudança para estas instalações do CoWork Lab Oeiras.
Ponto 7 – Informações gerais
A Assembleia Geral reunirá, em segunda covocatória, meia hora depois, no mesmo local, com
qualquer número de presenças, caso não se verifique quórum suficiente à hora designada.
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paula Gouveia
Oeiras, 6Dez2018

Esta Convocatória anula e substitui a anterior , inicialmente marcada para 30NOV18, mas que, por
impossibilidade operacional, a sua realização e divulgação se afigurou inviável em tempo útil
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